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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

چند خط خبر
مرندی-پیکرمرحومه«لیلیمرادی»مادرشهیدانسردار
علیوحسنطالبی،روزگذشته باحضورمردمومسئوالن
در روستای محمد آباد رزاق زاده  ،از توابع بخش مرکزی
نهبندان،تشییعوبهخاکسپردهشد.
موسوی-سید«مصطفیمهرداد» ،رئیسادارهبهزیستی
سرایان ازنگهداری  20سالمند و 35معلول ذهنی
درمراکز توانبخشی زیر پوشش این اداره خبرداد و به دو
واحد توانبخشی و سه مرکز نگهداری اشاره کرد که هر
ماه بیش از 190میلیون ریال یارانه از بهزیستی برای
ارائهخدماتبهمعلولینوسالمنداندریافتمیکنند.
حقانی -به مناسبت بزرگداشت هفته تأمین اجتماعی و
بهزیستیو باهدفتجلیلازشهدایکارگروکارآفرینطی
مراسمی مسئوالن با حضور در گلزار شهدای فرخ آباد با
قرائتفاتحهونثارگلیادوخاطرهشهداراگرامیداشتند.
مرندی« -بارانی»رئیس اداره بهزیستی نهبندان گفت:
سالگذشتهباهمکاریموسساتغیردولتیتحتنظارت
وبامشارکتهایمردمیبالغبر780میلیونریالکمک
نقدیوغیرنقدیبرایمددجویانهزینهشد.
توسلی-فرماندارویژهطبسدردیداربارئیسبهزیستی
شهرستان برتوسعه طرح ها و برنامه های پیشگیرانه به
منظورکاهشآمارمعلولیتدراینشهرستانتاکیدکرد.
مهندس«طالئیمقدم»همچنینخواستارورودبهزیستی
بهفعالیتهایاقتصادیشهرستان شد.
مرندی-حجتاالسالموالمسلمین«خزاعی»امامجمعه
نهبندانبهمناسبتهفتهبهزیستیباجمعیازکارکنان
بهزیستی دیدار کرد و از ارزش باالی خدمت به معلوالن و
نیازمنداندرجامعهصحبتکرد.
حقانی-دکتر«گوهری»رییسشبکهدامپزشکیقاینات
گفت:ازابتدایسالجاریتاکنونبیشاز2هزاربازدیداز
مراکزعرضهوتوزیعفراوردههایخامدامیانجامو بیش
از448کیلوگرم از این فراورده ها به دلیل انقضای تاریخ
مصرفمعدومشد.

خسارت 550میلیاردریالی
به کشاورزیقایناتدریکفصل
سیل ،سرما و گرمازدگی سه ماهه اول سال جاری 550
میلیاردریال بهمحصوالتباغیوزراعیقایناتخسارت
زد .معاون مدیریت جهاد کشاورزی قاینات با اعالم این
خبرگفت:همچنینبالیایطبیعیسالگذشتهنیز هزار
و  640میلیارد ریال خسارت به بخش های کشاورزی،
دامی و باغی شهرستان شامل زعفران ،زرشک ،پسته،
بادام ،انار،گندم و جو و چغندر قند وارد کرد .مهندس
«رزمی» به 140  کیلومتر لوله گذاری در راستای مقابله
با خشکسالی ،مصرف بهینه آب و استفاده از سیستم
های آبیاری نوین طی سال گذشته در شهرستان اشاره
کردو افزود:سالجارینیزمقدماتایجاد 160کیلومتر
لوله گذاری فراهم شده است.به گفته وی براثر سرمای
شدیدپاییز 95نیز عالوهبرخسارتسرماسطحزیرکشت
وتولید محصوالتزعفرانوپستهقایناتکاهشیافت.
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انتقادامیرحسنخانیاز مسئوالنسرایاندرپیگیریمطالبات مردمی
موسوی-نماینده مردم شهرستانهای فردوس،
طبس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسالمی
از بی توجهی مسئوالن سرایان در زمینه پیگیری
مطالبات مردمی گالیه کرد.
به گزارش خبرنگار ما « امیرحسنخانی» از مسئوالن
شهرستان سرایان به دلیل این که پیگیر مطالبات
مردم این منطقه نیستند بسیار گالیه کرد.
وی به سفر دکتر "عسگری" مدیر کل حوزه معاونت
اول رئیس جمهور با پیگیری نماینده این حوزه به
شهرستان سرایان در اوایل سال جاری اشاره کرد
و گفت :در این سفر طی جلساتی تعریف زنجیره
اشتغال برای شهرستان مقرر شد اما به دلیل
پیگیری نشدن موضوع به جایی نرسید.
وی ادامه داد :از طرفی مسئوالن قرارگاه خاتم
االنبیا(ص) و مهندسان یک شرکت بزرگ در سفر به
شهرستان طرح ها و اقداماتی را برای اجرا بررسی
کردند اما پیگیری برای تحقق آنها انجام نشد.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق یک موضوع یک
نماینده نمی تواند به تنهایی کار را پیش ببرد تصریح
کرد :مسئوالن شهرستان سرایان آنطور که باید و

مدیر کل بهزیستی:

آمار معلوالن استان رو به
افزایش است

سدیدی -آمار معلوالن استان همچنان در حال
افزایش است .این خبر را مدیر کل بهزیستی
استان در مراسم افتتاح سه پروژه بمناسبت
هفته بهزیستی در خضری دشت بیاض

مانند بقیه شهرستان های حوزه انتخابیه ،پیگیر
مطالبات نیستند.
وی در این زمینه مثال زد :در بحث ورزش مسئوالن
تربیت بدنی بشرویه هفته قبل به تهران آمدند و در
جلسهای با وزیر امکانات خوبی برای آنها گرفته
گفت".عرب نژاد" با اشاره به ایجاد  3هزار شغل
توسط بهزیستی استان گفت :در بخش نیم بلوک
 396معلول زیر پوشش این نهاد هستند .به
گزارش خبرنگار ما دراین مراسم گلخانه صیفی
جات با اعتبار 90میلیون تومان وزیربنای 3هزار
مترمربع واشتغالزایی 6نفر و دو موسسه آوای مهر
وشمیم باران بازیربنای 150متر مربع و جمعیت
تحت پوشش 400خانوار  ،زیر نظر بهزیستی
وجهاد کشاورزی افتتاح شد.

تولید خیار چنبر یک متری در قاین
حقانی-یک کشاورز قاینی موفق به تولید خیار
چنبر  98سانتی متری با وزن 4هزار و 500
گرم شد.
«حسن رجب زاده» استفاده از کود حیوانی و
آبیاری به موقع را در تولید این خیار چنبر 98
سانتی متری موثر دانست.
کارشناس باغبانی و زراعت مدیریت جهاد
کشاورزی قاینات هم در این زمینه گفت :این
کشاورز با استفاده از روش های نوین کشاورزی و
تلفیقآنباکشاورزیبومیوسنتیمنطقه،خاک

حاصلخیز و کود حیوانی و آب شیرین توانست این
خیار چنبر را تولید کند.
مهندس «بهروان »رعایت تاریخ کشت و استفاده
از بذر مناسب را از دیگر دالیل موفقیت این
کشاورز قاینی در تولید این محصول برشمرد.
به گفته وی سال زراعی جاری  460هکتار
محصوالت جالیز آبی و هزار و  550هکتار جالیز
دیم در شهرستان وجود دارد و پیش بینی می
شود  11هزار و  500تن خربزه آبی و 7هزار تن
خربزه دیم از این سطح برداشت شود.

شد اما از هیچ مسئولی در سرایان برای پیگیری
مطالبات خبری نشد.
نماینده مردم در مجلس این نکته را هم یادآور شد
که برای پیگیری امور و مشکالت منطقه همیشه
از طبس و بشرویه درخواست ها زیاد است اما در

 48میلیارد ریال برای 32
سرفصل اعتباری آب
و خاک قاینات
حقانی 48 -میلیارد ریال از محل اعتبارات سال
جاری برای  32سرفصل اعتباری آب و خاک
و مبارزه با آفات گیاهی برای جهاد کشاورزی
قاینات مصوب شد .مدیر جهاد کشاورزی قاینات

سرایان آن طور که باید مطالبات مردمی پیگیری
نمی شود این درحالی است که اگر مطالبه ای را
دنبال کنیم به نتایج خوبی می رسیم.
«امیرحسنخانی» درباره وضعیت روستاها هم گفت:
برای زنده نگه داشتن روستاها باید همه مسائل را
با هم ببینیم ،به طور قطع در روستاهای شهرستان
سرایان میتوان کارهای بزرگ و موثری مثل کشت
هیدروپونیک و گلخانه ای انجام داد چرا که یکی
از راههای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها است.
به گفته وی یکی ازاهداف مهم دولت توجه به
روستاها و محرومیت زدایی است وباید تالشکنیم
با شناسایی بسترهای توسعه و ایجاد فرصتهای
شغلی مناسب روستاها را زنده نگهداریم و بر این
اساس مسئولین شهرستان باید نسبت به پیگیری
مطالبات مردم توجه خاص کنند.
امیرحسنخانی همچنین از سفر دکتر "منصوری
"معاون وزیر رفاه به شهرستان در هفته آینده خبر داد
و گفت :مسئوالن طرح و ایده بدهند و اعالم کنند که
چه خوشه ای برای اشتغال و چه زمینه فعالیتی رادر
منطقه باید طرح موضوع کرد.
اعالم کرد :این رقم نسبت به سال گذشته
90درصد افزایش دارد .به گفته مهندس
«سجادی» از این میزان 100میلیون تومان
از محل تملک دارائی های استان و 2میلیارد
و   550میلیون تومان از محل  ٪3نفت و 2میلیارد
و 150میلیون تومان از ماده  180اختصاص
یافته است .وی گفت:این میزان اعتبار اختصاص
یافته برای بخش آب و خاک کشاورزی قاینات
هزینه خواهد شد.

شهرستان ها
از گوشه و کنار استان

جشن آبرسانی روستاهای
سرایان در راه است
عرب نجات -جشن آبرسانی به تمام روستاهای
شهرستان سرایان پایان سال جاری برگزار می شود.
فرماندار سرایان با اعالم این خبر به هزینه کرد 4
میلیارد تومانی در مجتمع آبرسانی نرم -نوده  برای
آبرسانی به  13روستای کوهپایه ای بخش آیسک
اشاره کرد که تکمیل آن  ۶میلیارد تومان اعتبار
دیگر نیاز دارد .
"کریمی" تاکید کرد :با پیگیری نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی دستور الزم برای تسریع
در تامین اعتبار این مجتمع آبرسانی توسط وزیر
نیرو صادر شد.
وی گفت :بر این اساس تا پایان سال جاری با اتمام
این پروژه و آبرسانی به  ۱۳روستا  ،جشن آبرسانی
به تمام روستاهای شهرستان را برگزار خواهیم کرد.

غلتکسازندگیدرمحور
زهان-مزارشهدایمهرک
محور زهان تا مزار شهدای مهرک زیرسازی و آسفالت
می شود .به گفته رئیس اداره راه و شهرسازی زیرکوه
عملیات زیرسازی از باغستان زهان تا گلزار شهدای
مهرک آغاز شده و تا دهه فجر به بهره برداری می
رسد« .اله پور » هزینه زیرسازی و آسفالت این مسیر
یک و نیم کیلومتری را حدود  300میلیون تومان
اعالم کرد که از محل اعتبارات اداره راه و شهرسازی
تامین می شود .

کمپترکاعتیادبشرویه فقطدر
حددرخواست
پورغزنین -راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در
بشرویه به جایی نرسید.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان در نشست اعضای شورای فرعی مبارزه
با مواد مخدر بشرویه گفت :چند سالی است بنا
به درخواست مسئولین و شورای فرعی مبارزه
با مواد مخدر بشرویه موضوع تاسیس کمپ ترک
اعتیاد مطرح است که هنوز به سرانجام نرسیده و
نیازمند اقدام است.
به گفته زندی به منظور کمک به ترک اعتیاد در
شهرستان ها هزینه های درمان فرد آسیب دیده
را شورا تامین می کند.
وی بر استفاده از ظرفیت های روحانیون برای
اطالع رسانی و آگاه سازی مردم در زمینه اعتیاد
تاکید کرد.

